
 

 

С Л У Ж Б А 

СВЕТОЈ НОВОМУЧЕНИЦИ  

БОСИЉКИ ПАСЈАНСКОЈ, 

ЗА ХРИСТА ПОСТРАДАЛОЈ  

НА КОСОВУ. 



На великој вечерњи. 

Први антифон прве катизме. 

Стихире на Господи возвах  на 8, глас 2. 

Којим недостојним устима да опевамо Христову дјеву? Узор        
скромности, правило чистоте, повод трпљења, прилику истрајности,       
уништење смрти, доказ васкрсења, новојављену утеху вернима, која        
моли Христа за нас. двапут 

Којим речима логике да опевамо Босиљку? Јер, где је мудрац, где           
књижевник, где препирач овог века? Гле, она се смрћу поигра и њу            
пригрли; данас је високи учитељ вере девојка косовског села, коју          
замолимо за душе наше. двапут 

Када љубав многих охладне, и на оне који по Богу живе безбожника            
јарост се устреми, тада као сведочанство вере земљи засија подвиг          
мученице, и на небо узлете пречистом душом, Босиљка, девојка         
прекрасна. двапут 

Када ти се срце божанском љубављу разгоре, ти све земаљско          
небеским замени, јер од постојећих ништа није трајно, ни оно болно,           
ни оно пријатно, зато си времене муке претрпела, да би се вечних            
добара удостојила, Босиљка, мученице прекрасна. двапут 

Слава, глас 8. 

Данас се узвиси сабор мученица Христових, јер њима као равночасна          
јави се Босиљка Пасјанска, истинска Христова невеста, која прими од          
Њега достојни венац победе. Уселивши се у Град постојани који          
долази, са мученицама у роду нашем новојављеним, предвођеним        
Златом Мегленском и Јагликом Пивском, моли се за нас који те с            
љубављу поштујемо. 

И сада, догматик, глас исти. 



Вход. 

Литијске стихире, глас 8. 

Чувар Предања Цркве и искрено сведочење Истине данас се дјева          
мученица показа; о, чуда! Јер, оденута у благодат царског свештенства,          
причасница Тела и Крви Христове, многим добрим делима украшена,         
усаврши се у страдању за Христа, од Кога моли мир и спасење свету. 

Страдајући оним што је страдално, примљеном створеном природом,        
Један од Тројице, Логос Божји, на Крсту измени смисао страдања, а           
васкрсењем нас од смрти ослободи. Његово спасоносно дело прихвати         
у пуноћи Цркве и простоти срца новомученица Босиљка, која истим          
путем похита, и Двор Жеников достиже. 

Син Божји Очовечени, проповед Апостола, излагање Отаца и крв         
Мученика једну веру Цркве запечатише. Крв своју Босиљка проливши,         
у Матере Цркве се уброја, на Камену непоколебивом-Стени спасења у          
векове утврђене. 

Слава, глас 5. 

Божанствени храм у Пасјану, чува мошти мученице, од злата чистије,          
којима Анђели одају почаст; небеском слављу ми се придруживши,         
опевајмо свечасни њен спомен: жртво жива и пријатна Богу, добри          
приносе, најскупљи даре, новомученице Босиљка, укрепи оне који        
страдање твоје настављају, и измоли им венце победе за невино          
поднете муке. 

И сада, богородичен, глас исти. 

Богородице Дјево, Граде Необориви и Тврђаво Неосвојива, славо        
Христове Цркве, Теби увек притичемо, као Непобедивој. 

Стиховње стихире, глас 1. 

Бешчасни живот презревши, мученице, одлучно си стала борити се,         
великим духовним расуђивањем прекривши слабост женске природе,       



однела си победу, победоносна, почашћена трофејима и химнама        
победе. 

Стих: Диван је Бог у светима својим, Бог Израиљев. 

Ранама свете мученице рањен је наш општи противник, дјева побеђује,          
а демон је побеђен, девичанство проповеда веру њену, а највише          
мучеништво свежртвено; док је демонска пакост и дрскост побеђена,         
она ликује у небеском Царству. 

Стих: Часна је пред Господом смрт преподобних Његових. 

Смерна и часна Босиљка из своје женске одаје пресели се у другу, у             
Двор Женика Христа, Коме се једино уневестила, те је сваку земну           
могућност одбацила, и смрт одабрала, свехвална. 

Слава, глас 5. 

Радуј се, разумна свеспаљенице, савршена жртво, угодни приносе        
Богу, проповеднице Истине, испуњење Писма, изобличитељко лажи,       
рушитељко заблуда, уништитељко греха и очишћење света,       
добропобедна Босиљка. 

И сада, богородичен васкрсан, глас исти. 

Тропар, глас 8. 

Веру православну и младост девствену* не желећи да промениш за          
пролазно,* остала си одлучна у многим мукама,* новомученице        
Босиљка,* Христова невесто,* с Њим се сједињујући присније,* моли се          
да се спасења удостојимо,* ми који те с љубављу славимо. 

Ако има петохлебнице: Двапут. Богородице Дјево.  

Ако нема петохлебнице: Слава. И сада. Богородичен васкрсан, глас         
исти. 

На јутрењу. 



На Бог Господ тропар двапут, Слава, И сада, богородичен исти.  

Сједален после 1. катизме, глас 2. 

Мученикољубаца сабори се радују, верних Црква узвисује своју        
красоту, хвалећи се слављем насталим, које за узрочницу има дјеву          
мученицу, јер она предстоји Христу Цару и за нас се све моли. 

Слава. И сада, глас исти. 

Брзо прими, Владичице, молитве наше, и принеси их Своме Сину и           
Господу, Свенопорочна. Оне који ти притичу избави напада        
противника, Пречиста.  

Сједален после 2. катизме, глас 3. 

Пролеће духовно осењује оне који данас славе мужаствени подвиг нове          
мученице, подобнице древних мученица, српских земаља озарење,       
Босиљку добропобедну. 

Слава. И сада, глас исти. 

Богородице Дјево, моли Сина Свога, Христа Бога нашег, Који се          
својевољно подигао на Крст и васкрсао из мртвих, да нам дарује           
опроштај грехова и велику милост.  

Полијелејни псалми. 

Величаније. 

Величамо те, света мученице Босиљка, и поштујемо часна страдања         
твоја, која си за Христа претрпела. 

Изабрани псалам мученика. 

Сједален после полијелеја, глас 8. 

Заповест Христову чврсто укоренивши у срце, без двоумљења си         
трчала ка смрти, као телесна горде бестелесне побеђујући, примила си          



венац славе, одважна у невиности, мученице преславна. 

Слава. И сада, глас исти. 

Заповеђено тајно примивши ка уму, у кућу Јосифу, журећи, предста          
бестелесни, говорећи Неискусобрачној: Онај Који је силаском       
приклонио Небеса, смешта се неизмењиво у Тебе Цео; Кога и видећи           
да је примио слуге изглед, ужасавајући се, кличе Теби: радуј се,           
Невесто Неневесна. 

Први антифон степена, глас 4. 

Прокимен, глас 4. 

Диван је Бог у светима Својим, Бог Израиљев. 

Стих: Шта ћу узвратити Господу, за све што ми је дао? 

Све што дише. 

Јеванђеље мученика: Мт зач. 104. 

Стихира после 50. псалма, глас 6. 

Сва слава кћери Цареве је изнутра, говори Давид псалмопевач, исто и           
ми с њим понављамо, ум управљајући ка твом непорочном успењу,          
скривеној лепоти твојој дивећи се, мученице и девојчице часна, моли          
се за нас грешне и скрушене. 

Канон, глас 4. 

Акростих: Девственољубитељку певамо. 

Песма 1. 

Ирмос: Кочије фараонове и силу његову збаци у море Силни у           
одбрани, певајмо песму нову, јер се прослави. 

Духовне покрете и силу њихову оснажи, Брзи у помоћи, да како           
приличи опевам свету Твоју, дјеву и мученицу. 



Еда ли ћемо оплакивати жртву твоју, дјево, као неразумни; принећемо          
слатке химне, песме нове, које прими не по сиромаштву, већ по           
узвишеној намери. 

Богородичен: Видевши заједништво раздељеног по природи, које се на         
чудан начин у утроби Дјеве збило, ми Те, Богородице, величамо. 

Катавасија Благовештењска.  

Песма 3. 

Ирмос: Ни мудрошћу, ни силом, ни богатством се не хвалимо, но           
Тобом, Очевом Ипостасном Мудрошћу, Христе; нема светога изнад        
Тебе, Господе. 

Светло озаривши се ум твој, мученице, расуђивала си по Богу, као           
мерило свега Њега имајући, ради Њега си устала на противнике, и           
однела победу славну. 

Твојим Јеванђељем вођена, мученица Твоја, Господе, ни богатство, ни         
срећу, ни живот није тражила, него Тебе, Вечну Очеву Ипостасну          
Доброту. 

Богородичен: Висину тајни Божјих не испитујући, видимо да се у Теби           
зачиње, али Ипостас не добија, Богородице, радости наша. 

Сједален после 3. песме, глас 5. 

Красећи се кротком нарави, трудољубљем и послушношћу,       
помажући породици својој, на страдање си поведена, те си највећу          
љубав показала, блажена мученице, моли Христа Бога за нас. 

Слава. И сада, глас исти. 

Била си божанствена Скинија Логоса, Мајко Божја, чистотом Анђеле         
превазишла, мене прљавог многим гресима очисти Својим молитвама,        
дајући ми опет благодат. 



Песма 4. 

Ирмос: Глас чух, говори Авакум, да Бог из горе, из утробе девствене            
изиђе неизрециво, и, ужаснувши се, клицаше: слава сили Твојој,         
Господе. 

Ево, плода васпитања доброг, послушности и целомудрију научена,        
утврди у истоме младост нашу, Христова добра мученице. 

Ни мало се не штедећи, добровољно болујући, страдање твоје слику          
древних и славних нам показа, одлучна и одважна голубице Христова. 

Богородичен: Онај који се по природи од Оца рађа, вољом се од Дјеве             
чудесно роди; тајне велике служитељко, Богородице, ми Те величамо. 

Песма 5. 

Ирмос: Од ноћи јутрењујући, сви Те неућутно, Неприступну Светлост,         
молимо, Боже Милостиви, мир Твој, Христе, даруј нам. 

Љуте си муке трпела, јер ниси пристала на наговоре мучитеља, и оне            
обмануте жене, која се вере одрече ради пролазног благостања. 

У ноћ јутрењујући, Трисјајна Светлости, молимо се, грешни: венаца         
победе, којим си украсио мученицу Своју, удостој и нас, да Те певамо. 

Богородичен: Богородице Дјево, опкољени мноштвом искушења,      
молимо се да нам озарење ума подаш, да их тако смерно победимо. 

Песма 6. 

Ирмос: Твог погребења Јона слику предсказа јасно, њега заиста извукао          
си из звери; и мене, Спасе, из дубине греха изведи, и ка животу јасно,              
молим Те, настави. 

Извукавши и Босиљку из напасти, неповређеном је сачувавши, и нама          
који је славимо, а налазимо се међу замкама противника, укажи брзо           
помоћ своју. 



Теби јасно приневши исповедање, Босиљка, за Тебе и пострада, зато је            
и Црква Твоја слави, радујући се неизрецивом радошћу. 

Богородичен: Едем, непослушношћу прве затворен, отвара се       
послушношћу Нове Еве, и ми се плодовима обожења хранимо,         
Богородице Владичице. 

Кондак, глас 3. 

Дјева данас* и мученица Босиљка* високим проповедањем кличе:*        
своју веру имам,* Изабраника и Заручника,* не дам своје српске          
хаљине.* Ради овога се прослави* божанствена подвижница Христова. 

Икос. 

Величајући твоје трпљење, света, помињемо твоја часна страдања и         
говоримо: радуј се, која си увреде и насртаје кротко примала; радуј се,            
јер уценама и ласкањима ниси потклекла; радуј се, која си глад, жеђ и             
умор непоколебиво трпела; радуј се, која си чупање косе и печење           
табана и лица храбро подносила; радуј се, која си после ударца,           
гажења и вучења одлучна остала; радуј се, која си блажено примила           
избадање и комадање; радуј се, света мученице Босиљка, нових         
страдалаца украшење. 

Синаксар. 

Овог светог дана спомен вршимо свете и сваке хвале достојне мученице           
Босиљке, за Христа Бога смело пострадале на Српском Косову         
почетком 20. века. 

Стих: У хору Срба који се као мученици уписаше, и крвљу својом            
земљу Косова натопише, посебно сија Босиљка, девојчица смерна. 

Ова света Христова дјева, незлобива и простодушна, за земаљску         
отаџбину имаше од давнина чувено село Пасјане, крај Гњилана, на          
Лазаревој земљи Косову. У побожној и сиромашној породици расући,         
васпитавана је у свакој врлини. Одликујући се послушањем и         



трудољубљем ова млада девојка, док је у јесен помагала при          
сакупљању дрва, њу отеше тројица непријатеља Христове вере, и         
хтедоше је помуслиманити. Како је то она одлучно одбијала, и поред           
многих мука, јасно исповедивши своју чврсту веру у Господа Исуса          
Христа, и не приставши на другог изабраника, осим Онога, Који ју је            
Својом најслађом љубављу неизрециво заручио, она добровољно       
телом пострада крај реке Лапастице, а душом узиђе у Небеске брачне           
одаје, примајући достојне награде за своје исповедање. Њене свете         
мошти су узидане у темеље храма у њеном родном месту.  

Молитвама свете Твоје, Господе Исусе Христе, Боже наш, помилуј нас.          
Амин. 

Песма 7. 

Ирмос: Онај Који је у пећини младиће неопаљене сачувао, и огањ           
угасио, опевајмо, говорећи: благословен си, Боже, отаца наших. 

Љубитељко Христова и невесто, сачувана чиста и неповређена,        
кличеш: благословен си, Боже, отаца наших. 

Користи подвига твојих свежртвених, Босиљка, сва Христова Црква        
има, и зато кличе: благословен си, Боже, и препрослављен. 

Богородичен: Услиши молбе које Ти узносимо, јер се у Тебе уздамо,           
помоћ Твоју тражимо, Богородице Приснодјево. 

Песма 8. 

Ирмос: Бога Који је распрострео небо као кожу, и основао земљу на            
темељима њеним, свештеници Господњи и слуге Господње, Господа        
певајте и преузносите у све векове. 

Примерну младост твоју, разумом испуњену, и јунаштво твоје као         
слабијег сасуда, певамо, Босиљка, и хвалимо. 

Ево, славе Господње све се испуни, јер Његову славу пронесе мученица           



смела, када крст свој понесе и за Христом пође. 

Богородичен: Више од свих на земљи, узвеличана си, Богородице, јер          
си преславно родила Оног Који Те је саздао. 

Часнију. 

Песма 9. 

Ирмос: Од земнородних рођена, Родитељко Творца, наша Похвало,        
Богородице Чиста, Тебе као Владарку створења величамо. 

Анђелима, створеним као нама, али духовима, приближила се у телу          
Босиљка, јер се за тело није старала, но на Господа наду положила. 

Мајку Дјеву као узор имајући, мученице часна, надишла си         
земнородност, моли се, најзад, за прослављаче твоје. 

Богородичен: О, Богородице, са Босиљком и свим мученицама,        
заступај оне који те потребују, да се Тобом оправдамо. 

Свјетилен, глас 2. 

Чашу страдања испијајући, мученица Твоја Ти се мољаше, Господе;         
Боже мој, сачувај ме до краја, да не попустим. Благодаћу Твојом           
сачувана, предстала Ти је у слави светих, радујући се вечном животу. 

Слава. И сада, глас исти. 

Бога си неизрециво родила, Богородице, Који је Крстом разорио смрт,          
и ка Себи привукао хорове мученика, не престај Њему да се молиш. 

Стихире на Хвалите на 4, глас 1. 

На многа наваљивања мучитеља Христова мученица увек даваше исти         
одговор: ја своју веру имам, не треба ми боља, јер је нема. Већ имам              
Свога Заручника, Христос је Мој Изабраник. Само Њему припадам.         
Не одричем се Бога мога. двапут 

По добром завршетку и успењу твом, тело твоје раскомадано би од           



Срба сакупљено и часно крај храма погребено, али при обнављању 

истoга, у темеље његове би положено, до века да сведочи Господа. 

двапут 

Слава, глас 6. 

Ходите, мученикољупци; ходите, који Христово име носите сви; 

поревнујте у љубави овој светој, која свему претпостави Христа 

Господа. Опевајте њу, свехвалну, кличући: радуј се, ти која призвање 

своје оправда; радуј се, која натприродна страдања поднесе; радуј се, 

која си охрабрила слабију женску природу; радуј се, молитвенице и 

заступнице наша смела, Босиљка свечасна. 

И сада, глас исти. 

Богородице, Ти си лоза истинита, Која си произрасла Божански Плод, 

Теби се молимо, моли се, Владичице, са Босиљком и свима светима да 

помилује душе наше. 

Велико славословље. 

Тропар, Слава, И сада, богородичен. 

На Божанственој Литургији. 

Блажена 3. песме канона. 
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